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Een terugblik op CDA-Tynaarlo activiteiten van de afgelopen periode. 

De terugblik is ingedeeld in de volgende onderdelen: 

 

A. CDA-Actualiteiten 

B. Raadsvergaderingen en het CDA 

C. CDA-suggesties die werden overgenomen of nader onderzocht 

D. Werkbezoeken door het CDA-Tynaarlo 

 

 

A- CDA-Actualiteiten 

 

1. In mei 2014 stelde de fractie aan B&W een vraag over de parkeerproblematiek aan de Plesmanweg in 

Paterswolde. De situatie daar was zo absurd dat naar aanleiding van onze vraag daarover aan het 

college van B&W, RTV Drenthe een hilarisch filmpje ter plaatse opnam  waaruit bleek dat het bijkans 

onmogelijk was om uit een auto te stappen zonder in manshoge bossages terecht te komen. Binnen een 

week was het probleem, mede door inzet van onze CDA wethouder, opgelost tot grote tevredenheid van 

de bewoners! 

 

2. Over Steenmarters-overlast en onveiligheid werd de fractie vaak benaderd door inwoners. In juni heeft 

de fractie opnieuw vragen gesteld aan B&W over de problematiek en de aanpak ervan. Het college heeft 

daarna toegezegd met een Steenmarterbeheers-plan te komen. We houden de vinger aan de pols en 

willen nu langzamerhand weten hoever het staat met dat plan.  

 

3. Dankzij een vraag begin juni van de  CDA-fractie over de stand van zaken ten aanzien van de nieuwe 

wet Sport-Markt en Overheid, is door hiervoor tijdig een regeling te treffen voorkomen dat gebruikers van 

sportvoorzieningen in Tynaarlo na 1juli fors meer contributie zouden moeten gaan betalen, zo liet het 

college van B&W weten. Wethouder Henk Berends heeft de CDA fractie bedankt voor hun tijdige 

interventie. 

 

4. Eveneens in juni brachten we de 'mantelzorg-woning' en de mogelijkheden daartoe in Tynaarlo, onder 

de aandacht van B&W. Er blijkt behoefte te bestaan aan woonmogelijkheden voor bijvoorbeeld ouders in 

de directe omgeving van bijvoorbeeld hun kinderen. Vrij spoedig bleek dat de mogelijkheden landelijk 

vereenvoudigd zouden worden waardoor ook in Tynaarlo de mogelijkheden eenvoudiger zullen zijn.  

Een vraag naar de stand van zaken in deze, ligt klaar. 

 

5. De fractie is op werkbezoek geweest bij de voedselbank in Zuidlaren. Het CDA heeft zich vervolgens 

met succes ingezet om te zorgen dat ook Tynaarlo per 2015 een bijdrage levert aan de voedselbank. 

Hiervoor zijn inmiddels door de raad de nodige besluiten genomen. 

 

6. De verkeersomleidingen  in het centrum van Paterswolde door o.a. riool- en wegwerkzaamheden 

hebben tot een zeer lange periode van ongemak geleid. Toen in oktober 2014 ook nog de op-en afritten 

voor Eelde van de A28 werd afgesloten, was  Eelde-Paterswolde bijkans onbereikbaar en kwam het 

CDA-Tynaarlo in actie.  

Onze vragen brachten fotografen en journalisten van RTV Drenthe, RTV-Noord, alsmede een 

cameraploeg van Hart van Nederland op de been om nieuwsberichten over deze lastige situatie  te 

maken.  



 

 

De ondernemers van Paterswolde waren blij met zoveel aandacht. Wethouder Theun Wijbenga is het 

gesprek met de getroffen ondernemers  meteen naar tevredenheid aangegaan. 

 

7. Op 7 juli vroeg de fractie naar de mogelijkheid van het instellen van een 'overlast-app.' Met een overlast 

-app op de mobiele telefoon, wordt het voor inwoners heel eenvoudig om losliggende stoeptegels, niet 

brandende lantaarnpalen of ander ongemak in de openbare ruimte met een druk op de knop meteen 

door te mailen naar het gemeentehuis, inclusief exacte aanduiding van plek des onheils.   

De CDA-suggestie werd door de ambtenaren omarmt en binnenkort horen we op welke wijze het plan 

wordt uitgevoerd. Tynaarlo zou dan de eerste Drentse gemeente zijn die gebruik maakt van deze 

technische mogelijkheden. 

 

8. Als laatste Fractie-actie noem ik de 'vuurwerk-peiling' die op 21 december is  gelanceerd. Met een aantal 

vragen proberen we te inventariseren of en hoe oud-en-nieuw vuurwerk wordt ervaren, of er in bepaalde 

gebieden eventueel vuurwerkvrije zones zouden moeten worden ingesteld en of onze suggestie van 

gezamenlijk  te organiseren ' vuurwerkshows' op centrale locaties op draagvlak zouden kunnen rekenen, 

op basis waarvan de Fractie een voorstel zou kunnen voorbereiden. Hierbij wordt nog opgemerkt dat we 

op zich niet tegen vuurwerk zijn, maar dat we de mogelijk hierdoor ondervonden hinder waar mogelijk en 

nodig zouden willen beperken.  

U kunt de peiling op de site van CDA Tynaarlo vinden: www.cda.nl/drenthe/tynaarlo 

 

 

B - Raadsvergaderingen en het CDA 

 

De raadsvergaderingen stonden de afgelopen tijd in het teken van transities, bezuinigingen en de 

economische crisis. De nadruk van het CDA lag vooral op: 

 De noodzaak van werk, werk en nog eens werk? In dat kader heeft de fractie het college telkens 

nadrukkelijk opgeroepen de inzet van de bedrijvencontactfunctionaris te optimaliseren. Het college van 

B&W deelde onze zorg en gaat er mee aan de slag. 

 Grote zorgen hebben we geuit met betrekking tot huisvesting van onze kwetsbare ouderen. Ouderen die 

nog wel op zichzelf kunnen wonen maar niet geheel zonder zorg kunnen wonen, terwijl verhuizen naar 

een verzorgingshuis niet meer mogelijk is. Het heeft de uitdrukkelijke aandacht van het College, zo is 

ons meerdere keren toegezegd. Wij houden ook hier de vinger aan de pols. 

 Bij de behandeling van de participatiewet heeft het CDA laten weten de benadering van mensen in de 

zin van 'verdiencapaciteit' te willen nuanceren door erop te wijzen dat de 'verdiencapaciteit' van mensen 

slechts een heel klein onderdeel is van wat een mens eigenlijk is. 

 De noodzaak van een openbaar meldpunt of een ombudsfunctie om ongewenste ontwikkelingen in 

beeld te krijgen en tijdig te kunnen pareren, was de inzet van het CDA bij de behandeling van de 

jeugdwet. Dat meldpunt is gerealiseerd. Bij alle transities zijn en blijven mensen en dan vooral de 

kwetsbare oude en jonge mensen van het allergrootste belang en dus een onderwerp van blijvende 

aanhoudende zorg. 

 

 

C- CDA-suggesties die werden overgenomen of nader onderzocht. 

 

CDA-Suggesties bij de Perspectievennota (PPN)en Jaarrekening die nader worden onderzocht of zijn 

overgenomen: 

 Bij de PPN heeft de CDA-fractie de suggestie gedaan om bij het transformatie-plan ihkv 

muziekonderwijs de plaatselijke muziekkorpsen te betrekken. De wethouder heeft toegezegd dat te 

zullen onderzoeken 

 Bij de jaarrekening:- brachten wij de inzet van de agrarische sector bij werkzaamheden van 

groenonderhoud onder de aandacht vanwege de samenwerking met buurten en gebruikers om in eigen 



 

 

leefomgeving het groenonderhoud efficiënt en effectief te realiseren. De wethouder liet weten dat mee te 

nemen in de overwegingen. 

 Opnieuw vroegen we aandacht voor het ondernemersloket, omdat bij een rondgang langs een aantal 

nieuwe ondernemers het ondernemersloket onbekend was.  

De wethouder gaf aan daar op korte termijn iets aan te doen. 

 Tot slot brachten we een innovatieve manier van openbare verlichting onder de aandacht:de natuurlijke 

verlichtingscapaciteiten van Flora en Fauna waardoor het mogelijk is om op natuurlijke wijze wegen en 

fietspaden met bv 'Glow in the dark ' coating energie neutraal te verlichten. De wethouder was bereid de  

 mogelijkheid te onderzoeken. 

 

 

D - Werkbezoeken: 

 

 Bij CONOD( christelijk Onderwijs Noord en Oost Drenthe), Wim Kunst-directeur  

 CBS Holtenhoek te Vries. 

 Woningbouwcorporatie SEW in Eelde-Paterswolde. 

 CBS de Rietzanger in Eelderwolde. 

 Ter Borgh- de Strip en aansluiting naar Transferium Hoogkerk. 

 CBS de Tol in Zuidlaren. 

 Camping de Appelhof- Midlaren. 

 

Tot zover deze kort terugblik op een aantal van de vele activiteiten  waar de fractie van het CDA-Tynaarlo 

zich de afgelopen maanden mee bezig heeft gehouden. 

 

 

 

 


